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w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.)  

Rada Gminy Bukowsko 

p o s t a n a w i a :  

§1 

1. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pod nazwą: 
1)  PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zakup nowego sprzętu 

komputerowego  w roku 2013  z kwoty 408 819 zł do kwoty  283 900 zł , a w roku 
2014 z kwoty 0,00  zł do kwoty 124 919 zł w związku pismem znak SI-
II.043.1.11.2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku Urzędu Marszałkowskiego  
w  Rzeszowie informującym o znaczących działaniach dla projektu które miały 
wpływ na termin realizacji projektu oraz budżet w podziale na lata. Zgodnie  
z otrzymanym harmonogramem wartość projektu wynosi 409 476 zł, z czego w roku 
2013  - 283 900 zł a w roku 2014 – 124 919 zł.  

2. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2013 związanych z realizacją przedsięwzięcia  
z pkt. 1.1 o kwotę 124 919 zł. 

3. Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach 
publicznych realizowanych w latach 2013 – 2018 po zmianach przedstawia załącznik 
Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 
Upoważnia się Wójta Gminy do: 
a) zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć  o których mowa w art. 226 ust. 4 
pkt.1  ustawy o finansach publicznych na lata 2014-2018 do wysokości: 
w roku 2014 do kwoty  752 687,00 zł 
w roku 2015 do kwoty  186 809,00 zł 
w roku 2016 do kwoty    14 000,00 zł 
w roku 2017 do kwoty    14 000,00 zł 
w roku 2018 do kwoty    14 000,00 zł 



§ 3 
 
W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2013 wprowadzonymi: 
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr:  
29/2013 z dnia 12 lipca 2013 roku 
30/2013 z dnia 12 lipca 2013 roku 
31/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku 
 
oraz Uchwałami Rady Gminy Nr: 
XXXVI/213/13 z dnia  30 lipca 2013 roku 
XXXVI/214/13 z dnia  30 lipca 2013 roku 
 
dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Bukowsko wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025 przyjętej 
Uchwałą Nr XXIX/178/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku: 
 
w roku 2013 
1. Zwiększono dochody o kwotę    206 133,26 zł 
2. Zmniejszono dochody o kwotę    103 847,00 zł 
3. Zwiększono wydatki o kwotę    206 133,26 zł 
4. Zmniejszono wydatki o kwotę    103 847,00 zł 
 
w roku 2014 
1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę  103 847,00 zł 
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę   103 847,00 zł 

 
§ 4 

 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowsko wraz z prognozą kwoty długu na lata 
2013-2025 po zmianach przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


